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Link do produktu: https://www.prolifter.pl/wozek-sanitarny-toaletowo-prysznicowy-shower-ii-p-152.html

Wózek sanitarny
toaletowo-prysznicowy
SHOWER II
Cena brutto

2 190,00 zł

Cena netto

2 027,78 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

SHOWERIIMOB

Kod producenta

SHOWERIIMOB

Producent

Mobilex

Wysokość siedziska

50-55cm

Średnica kół

24" tył, 5" przód

Udźwig

150kg lub 200kg

Waga urządzenia

15,8kg

Finansowanie

telefon I

Opis produktu
Krzesło toaletowo - prysznicowy SHOWER II Mobilex
Wózek sanitarny model SHOWER II Mobilex

Wózek sanitarno-prysznicowy Shower II to nieco bardziej unowocześniona i rozbudowana wersja wózka Shower I. Różni się od niego już swoim
wyglądem, ponieważ osadzony jest na większych kółkach. Bardziej więc przypomina standardowy wózek inwalidzki, choć przeznaczony jest do
wspomagania wszelkich czynności sanitarnych pacjenta z niepełnosprawnością ruchową.

Zastosowanie Shower II
Inwalidzki wózki toaletowy Shower II umożliwia samodzielne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością, ze względu na duże koła. Model
ten jest bardzo zwrotny i stabilniejszy. Średnica kół wynosi 24" tył, 5" przód, a wysokość siedziska to 50-55 cm. Został przystosowany dla
pacjentów o maksymalnej wadze 150-200 kg, przy wadze własnej niemal 16 kg. Jest więc lekki, co zawdzięczamy wysokiej jakości aluminiowej
konstrukcji. Niezawodne hamulce gwarantują całkowitą kontrolę nad pojazdem, a jest to bardzo ważne pod prysznicem.

Zalety krzesła toaletowo-prysznicowego
Wózek Shower II może mieć także charakter mobilnej toalety, ponieważ posiada otwór higieniczny. Jest on maskowany, a same siedzisko
pokryte zostało przyjemnym i miękkim materiałem, którego można z łatwością czyścić i pielęgnować dla zachowania pożądanej sterylności.
Wiaderko sanitarne stanowi zaś dodatkowe akcesorium, które wspomaga pacjentów o ograniczonej mobilności, ale także seniorów. Regulowane
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podłokietniki oraz podnóżki zapewniają przyjęcie wygodnej i stabilnej pozycji pacjenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Szer. siedziska:: wybierz , 45cm , 50cm (+ 800,00 zł ), 55cm (+ 800,00 zł )
Wysyłka:: odbiór osobisty Skierniewice , dostawa kurierem (+ 49,00 zł )
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